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uvodna misel

Pred vami je sedma številka Rakete. Želimo vam veselo branje.

limit za prenos podatkov

S 1. 3. 2010 je Mobitel uvedel limit za prenos podatkov v EU, ki naročnikom omogoča 
nadzor nad porabo paketnega prenosa podatkov. S to storitvijo si lahko določite znesek 
porabe za paketni prenos podatkov v državah EU-območja. Ko boste dosegli 80 % zneska 
limita, boste prejeli obvestilo v obliki SMS-sporočila. Obveščeni boste tudi ob doseženih 
100 % zneska limita, hkrati pa se bo onemogočila uporaba paketnega prenosa podatkov. 
Nadaljnjo uporabo paketnega prenosa podatkov se lahko omogoči z zvišanjem zneska 
limita  ali z izklopom limita za prenos podatkov v EU. 

1. 7. 2010 bodo vsem naročnikom samodejno vključili limit za prenos podatkov v EU v 
privzeti vrednosti 50 € brez DDV. Izvzeti so le naročniki, ki bodo do vključno 30. junija 
že sami vključili in/ali izključili limit. Uporabniki si bodo storitev lahko izključili ali nas-
tavili drug znesek limita. 

Osnovna uporaba:

Vklop/sprememba limita za prenos podatkov v EU 
Pošljite SMS z vsebino EUGPRS ZNESEK na številko 1918 

ZNESEK je višina želenega limita v EUR brez DDV in mora biti višji od 0 € in manjši od 
99.999 €. Če ZNESEK ni vpisan, se nastavi privzeta vrednost limita v znesku 50 € brez 
DDV. 

Izklop limita za prenos podatkov v EU 
Pošljite SMS z vsebino EUGPRS NE na številko 1918 

Izklop obveščanja ob doseženih 80 % zneska limita
Pošljite SMS z vsebino EUGPRS80 NE na številko 1918 

Vklop obveščanja ob doseženih 80 % zneska limita 
Pošljite SMS z vsebino EUGPRS80 DA na številko 1918 

Preverjanje stanja (nastavitev) limita 
Pošljite SMS z vsebino STANJE EUGPRS na številko 1919 

Preverjanje porabe prenosa podatkov v EU 
Pošljite SMS z vsebino PORABA EUGPRS na številko 1919 
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MS 600

Siol je v okviru svojega programa zvestobe začel prodajati MS 600.  Pri nas ga lahko 
dobite pod podobnimi pogoji tudi tisti, ki niste vključeni v program. UPS zagotavlja 
delovanje priključenih elektronskih naprav (modem, računalnik, televizija,...) še nekaj 
časa po izpadu elektrike ter jih varuje pred udari strele in nihanji v napetosti.

Tehnične lastnosti:
Moč 400 VA
Teža 3,2 kg
Mere 100x140x310 mm

Vtičnice 4

Splet v vsako sobo

V naši ponudbi je našel mesto adapter Powerline PL95D. 
Funkcija te naprave je v tem, da omogoča dostop do spleta 
skozi električno vtičnico.  To naredi tako, da en priključek 
povežemo z usmerjevalnikom in ga vtaknemo v vtičnico. 
V sobi, kjer želimo dostop do interneta, postavimo drugi 
priključek in ga povežemo z računalnikom. Omogoča 
hitrosti prenosa do 85 Mbit/s in ima domet 200 metrov.

Za Konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa nas lahko obiščete v trgovini na Partizanski 109 na sežanskem Terminalu, 
pokličete na 05 7390 102, ali pošljete e-mail na prodaja.sts@st-sezana.si.
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